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  َعلَمِين ُحمَمدٌ َعلَمِين ُحمَمدٌ 
  )19احللقة (

  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم.

احلمد هللا رب العاملني، احلمد هللا ويل الصـاحلني، والعاقبـة للمتقـني، وال عـدوان إال علـى الظـاملني، 
ــدً  ا عبــده ورســوله وأشــهد أن ال إلــه إال اهللا وحــده ال شــريك لــه امللــك احلــق املبــني، وأشــهد أن حمم

  صلوات ريب وسالمه عليه وعلى آله الطيبني الطاهرين. املصطفى األمني،
وخمرًجـــــا ألولئـــــك  اوكانــــت فرًجـــــ ،كنـــــا قـــــد حتــــدثنا عـــــن اهلجـــــرة األوىل إىل احلبشـــــة  ،اإلخـــــوة أيهــــا

وكان أول من هاجر من هؤالء  ،-سبحانه وتعاىل-ون يف ذات اإلله ؤذَ املستضعفني الذين كانوا يُ 
اهللا صـلى - النـيبوقـد قـال  ،ومعه زوجته رقيـة -اهللا عنهرضي -الصحايب اجلليل عثمان بن عفان 

عليــه  بعــد لــوط -جــل وعــال-هــاجر إىل اهللا أول مــن  -رضــي اهللا عنــه-عثمــان  نإ -عليــه وســلم
  .السالم

وسار حىت بلغ مكان يُقال  ،بكر الصديق وأبستعدوا للهجرة الصحايب اجلليل كان من بني من ا
  فقال له: يا أبا بكر إىل أين؟ ،حابيش ابن الدغنةفلقيه سيد األ ،"دله "برك الغما
  قال: أهاجر.

ولكـن تعـود وأنـت  ،وتقـري الضـيف النـاس،وتسـقي  ،إنـك تطعـم اجلـائع ،قال: إن مثلك ال خيـرج
  يف جواري.
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فقال له أبو سفيان: أجمري أم تابع؟ فارقت دينك أم  ،دخل ابن الدغنة ومعه أبناؤه وطاف بالبيت
  أنت جمري؟

  : بل أنا جمري.قال
  ولكن ُمْر أبا بكر فال يغشنا يف أنديتنا بالقرآن. ،قال: رضينا جبوارك

كثـري   ،ولكنه كان رجًال أسيًفا قريب الدمعـة ،يقرأ القرآن يف داره -رضي اهللا عنه-فكان أبو بكر 
ـذ مســجًدا يف فنــاء داره ،البكـاء عنــد قــراءة القــرآن ـاس فكــان  ،فاختلالســتماع يــأتون فيجتمعــون الن

  رضي اهللا عنه وأرضاه.-إىل تالوته العذبة 
  وإما أن يكف عنا. ،فقالوا البن الدغنة: إما أن ترتك جواره

  بالقرآن. الناسفال تؤِذ  ،لقد رغبُت إليَك أال تؤذيهم ،فقال: يا أبا بكر
  قال: أَو أمٌر آخر؟

  قال: ما هو؟
  ب العاملني.وأرضى جبوار اهللا ر  ،قال: أرد عليك جبوارك

  فأنتم وهو كما تريدون. ،فقام ابن الدغنة وقال: لقد رد علي أبو بكٍر جواري
هـذه السـورة  ،استمر الصحابة يف احلبشة حىت حدث حادث عظيم توافق مـع نـزول سـورة الـنجم

 يـَْنِطـقُ  َوَمـا) 2( َوىغَـ َوَمـا َصـاِحُبُكمْ  َضـل  َما) 1( َهَوى ِإَذا َوالنْجمِ ﴿اليت تقرع آياا القلـوب 
ُتمُ ﴿وفيها:  ،،] 4 -1 [النجم ﴾يُوَحى َوْحيٌ  ِإال  ُهوَ  ِإنْ ) 3( اْلَهَوى َعنِ  تَ  َأفـََرأَيـْ ى الالَواْلُعز 

 ﴾ِضـيَزى ِقْسـَمةٌ  ِإًذا تِْلـكَ ) 21( اْألُنـْثَـى َولَـهُ  الـذَكرُ  أََلُكـمُ ) 20( اْألُْخَرى الثالَِثةَ  َوَمَناةَ ) 19(
  .]22 - 19 [النجم
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 ﴾َواْعبُـــُدوا ِللــهِ  فَاْســُجُدوا﴿ آخرهــا -اهللا عليــه وســلمصــلى - النــيبيقــال: إن املشــركني ملــا بلــغ 
وســـجد مـــن معـــه مـــن املســـلمني وســـجد  -اهللا عليـــه وســـلمصـــلى - النـــيبســـجد  ؛]62[الـــنجم/

  املشركون، مل تتمالك أنفسهم هذه اآليات العظيمة!
أن  اليجـدو  مكـةعـادوا إىل  ،قد أسلموا فعادوا مكة احلبشة أن أهل فذهب اخلرب إىل املسلمني يف

  فهاجروا مرة أخرى إىل احلبشة. ،اخلرب ليس كما وصلهم
ملـا بلـغ قـول  -اهللا عليـه وسـلمصـلى - النـيبقـالوا: إن  ،وهي قصـة الغرانيـق ،هنا رواية أخرى تقال

ُتمُ ﴿ جل وعال:-اهللا  تَ  َأفـََرأَيـْ الال  الَِثةَ  َوَمَناةَ ) 19( ىَواْلُعز20، 19 [الـنجم ﴾اْألُْخَرى الث[، 
  ألقى الشيطان يف روعه وقال: "تلك الغرانيق العال".

  واملراد ا األصنام. ،وهو طائر أسود ،نوقغر الغرانيق: هو مجع 
 عليــه اهللاصــلى - النــيب* وإن شــفاعتهن لُرتجتَــى"؛ فظــن املشــركون أن  قــال: "تلــك الغرانيــق العــال

  قد أقرهم على دينهم. -وسلم
 ،-اهللا عليـه وسـلمصـلى - النـيبوال تصح معـًىن عـن  ،وال تصح متًنا ،وهذه الرواية ال تصح سنًدا

  .السالمو  الصالةعليهم - لألنبياء -جل وعال-وهي ختالف العصمة اليت جعلها اهللا 
-اهلجرة إىل احلبشة: عثمان بـن مظعـون الذين أتوا من  -رضوان اهللا عليهم-كان من الصحابة 

  رضي اهللا عنه.
فــرأى عثمــان بــن مظعــون الصــحابة يــؤذون  ،عثمــان بــن مظعــون دخــل يف جــوار الوليــد بــن املغــرية

 ،ألنــه يف جــوار الوليــد بــن املغــرية ،وهــو يــذهب وجيــيء ال يســتطيع أحــٌد أن ميسـه بســوء ،ويُعـذبون
  أن أرد عليك جوارك.فذهب إىل الوليد بن املغرية قال: أريد 

  قال: أصابك شيء؟
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  ال أكون يف أمان وإخواين من املسلمني يُعذبون. ،ولكن ال واهللا ،قال: ال
  قال: رد علي جواري عالنية كما أعطيتَك إياه عالنية.

  وقد وىف بذمته. ،لقد ختليُت عن جوار الوليد بن املغرية الناس، أيهافقام فقال: 
  هذا األمر استمع إىل الشاعر لبيد بن ربيعة يقول: يف أثناء

  
  .....أال كل شيء ما خال اهللا باطل*............

  قال: صدقت.
  قال:

  ......... ** وكل نعيم ال حمالة زائلُ ............
  

  إن نعيم اجلنة ال يزول وال يتحول. ،قال: كذبت
هاجر ما يُقارب  ،العدد اآلن زاد ،إىل احلبشةاهلجرة الثانية  -رضوان اهللا عليهم-هاجر الصحابة 

  ومثانني رجًال غري النساء واألطفال. نياثنمن 
 وعمـرو بـن العـاص- عمـرو بـن العـاص ،جاشيوقريش مندوبًا هلا عند الن  مكةملا هاجروا أرسلت 

وأخـــذوا هـــدايا وقـــدموا اهلـــدايا  ،وعبـــد اهللا بـــن أيب ربيعـــة -رضـــي اهللا عنـــه داهيـــة مـــن دهـــاة العـــرب
 ،فـــارقوا ديننـــا ومل يـــدخلوا يف ديـــنكم ،وقـــالوا: أتـــى إلـــيكم غلمـــان منـــا ،للبطارقـــة احمليطـــني بامللـــك

  وهذه هي اهلدايا. ،فإذا طلبنا فأيدونا ،وسنطلب من امللك أن يعيدهم إلينا
  قالوا: نعم.
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لقــد حــل بأرضــكم قــوٌم منــا  ،امللــك أيهــاوقــالوا:  ،أخــذوا اهلــدايا ودخلــوا علــى امللــك وســجدوا لــه
  وقد أرسلين قومي لتعيدهم إليهم. ،وقد سفهوا أحالم آبائهم ،فارقوا ديننا ومل يدخلوا يف دينك

  فقال البطارقة: نعم.
  قال: ال واهللا حىت أستمع منهم.

 تــدخلوا قــال لـه: مـا هـذا الـدين اجلديـد الـذي مل ،فأوفـد إىل الصـحابة فـأتى جعفـر بـن أيب طالـب
  وملاذا ال تسجدون يل عند الدخول؟ ،فيه يف ديين وال يف أي ديٍن من امللل األخرى

اإلســالم  وهــي حتيــة ،مبــا هــو خــري -جــل وعــال-أمــا الســجود فقــد أبــدلنا اهللا  ،امللــك أيهــاقــالوا: 
  عليكم". السالم"

 ،ونقطـع الـرحم ،ونسـيء اجلـوار ،يتـةكنـا قوًمـا أهـل جاهليـة نأكـل امل  ،كاملل أيهاوأما ما أتينا به؛ ف
نعـرف نسـبه  فينـا رسـوًال  -جـل وعـال-ونـأيت الفـواحش واملنكـرات؛ حـىت بعـث اهللا  النـاس،ونظلم 
وانـا  ،وأمرنا بالصدق وباألمانة وصـلة الـرحم ،فدعانا إىل عبادة اهللا وترك عبادة األوثان ،وحسبه

  جل وعال.-عن عبادة غري اهللا 
  ا أتى به؟قال: هل معكم شيء مم

) 3( َخِفيـا نِـَداءً  رَبـهُ  نَـاَدى ِإذْ ) 2( زََكرِيـا َعْبَدهُ  رَبكَ  رَْحَمتِ  ِذْكرُ ) 1( كهيعص﴿ فقرأ جعفر:
 1 [مـرمي ﴾َشـِقيا َرب  بِـُدَعاِئكَ  َأُكـنْ  َولَـمْ  َشـْيًبا الـرْأسُ  َواْشـتَـَعلَ  ِمني اْلَعْظمُ  َوَهنَ  ِإني َرب  قَالَ 

- 4[.  
عـودوا  ،قال: ال واهللا ال تظلمـون يف أرضـي ،ما فرغ جعفر من تالوا حىت بكى النجاشيقال: ف

  أحد بسوء. ال ميسكم
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فقــال لعبــد اهللا بــن أيب ربيعــة: واهللا آلتيــنهم غــًدا مبــا  ،عــاد عمــرو بــن العــاص خائًبــا يف هــذا األمــر
  أستأصل شأفتهم.

  قال: إن فيهم أبناء العم والرحم.
  قال: سأفعل.

  إم يقولون يف عيسى قوًال عظيًما. ،امللك أيهاقال:  -وكان نصرانيا-ام امللك وقف أم
  قال: ما تقولون يف عيسى؟ ،فأتى جعفر بن أيب طالب

  قال: هو عبد اهللا ورسوله وكلمته ألقاها إىل مرمي العذراء البتول.
  يسى ما قلت.واهللا ما جاوز ع ،قال: صدقت ،وكان يف يد النجاشي عود ينكت به يف األرض

  َمن سبكم غرِم. ،مَمن سبكم غرِ  ،فنخرت البطارقة؛ قال: وإن خنرمت! عودوا
  مكانتهم لدى النجاشي. -رضوان اهللا عليهم-وذا حفظ الصحابة 

ــة،بعـد هــذه احلادثـة حــدث أمــر عظـيم يف  أســلم رجـالن كــان إلســالمهما تـأثري كبــري يف حيــاة  مك
  رضوان اهللا عليهم:-الصحابة 

  رضي اهللا عنه.-األول فأسد اهللا وأسد رسوله: محزة بن عبد املطلب  أما
  وسبب إسالمه قصة تدلك على أمر؛ مهما رتب اإلنسان ومهما خطط

  إذا مل يكن من اهللا عون للفىت ** فأول ما يقضي عليه اجتهاده
  قد ترتب وختطط وتفكر فتأيت األمور بغري ما تريد.

  حاول مع عمه أيب طالب الذي دافع عنه ودعاه؛ ومل يسلم! -ليه وسلماهللا عصلى - النيب
رضـي اهللا -قالـت حلمـزة ،فلمـا عـاد أوقفتـه جاريـة ،محزة بن عبد املطلب كـان قـد خـرج إىل الصـيد

  لو رأيت ما فعل أبو احلكم بابن أخيك! ،عنه: يا أبا عمارة
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  قال: وما فعل؟
  بن أخيك بكلمة.ومل ُجيب عليه ا ،قالت: سبه سبا منكًرا

قــال: تضـربه وتؤذيـه وتســبه  ،فشــج بـه رأسـه ،فـذهب إىل أيب جهــل ومعـه قوسـه ،فاحتملتـه احلميـة
  وأنا على دينه أقول ما يقول؟

  لكن مع الغضب تفوه ذه الكلمات. ،محزة ما أسلم
هـــو - كـــًرافـــواهللا لقـــد ســـببُت ابـــن أخيـــه ســـبا من ،قـــال: دعـــوه ،أراد بنـــو خمـــزوم أن يبطشـــوا حبمـــزة

  يعرتف!
قلُت كلمة وال أستطيع  ،قال: اللهم اجعل يل فرًجا وخرًجا مما أنا فيه ،ذهب محزة يُفكر يف األمر

  أن أيف ا.
واهللا إن قلـيب يتـأمل أن أؤمـن بشــيٍء  ،قـال: يــا ابـن أخـي -اهللا عليـه وسـلمصـلى - النـيبذهـب إىل 
  فاعرض علي ما لديك. ،ومل أقتنع به

ال إلـــه إال اهللا وأن  أن فقـــال: أشـــهد ،-جـــل وعـــال-ودعـــاه إىل اهللا  ،عليـــه اإلســـالم النـــيبعـــرض 
  حممًدا رسول اهللا.

  ما كان الصحابة يستطيع أحدهم أن جيهر بصالته إال بعد إسالم محزة.
  رضي اهللا عنه.-أما اآلخر الذي كان نقطة حتوٍل يف حياة املسلمني فهو عمر بن اخلطاب 

 رضــي اهللا -كمــا فعــل عمــر عنــد إســالمه وعنــدما تــوىل اخلالفــة   ، الــدنيا مجيًعــارجــل واحــد قــد يغــري
  عنه وأرضا.
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وكما مجعنا وإياكم على سـرية  ،أسأل اهللا رب العرش العظيم أن جيعلنا وإياكم من اهلداة املهتدين
وأن  ،هأسـأل اهللا العظـيم رب العـرش الكـرمي أن جيمعنـا علـى حوضـ -اهللا عليه وسـلمصلى - النيب

  يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة ال نظمأ بعدها أبًدا.
  اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني.صلى و 
  
  
  
 


